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Groot Achtbare Heeren Curatoren dezer

hoogeschool

!

Hoog Geleerde Heeren Professoren!

Zeer Geleerde Heeren Lectoren, Privaat-

docenten en Ingenieurs!

Dames en Heeren Studenten!

En Gij allen, die door uwe aanwezigheid blijk

geeft van uwe belangstelling!

Zeer Geachte Toehoorderessen en Toehoorders!

Een oqd gebruik dwingt den nieuw benoemden

hoogleeraar zijn ambt te aanvaarden met het in het

openbaar uitspreken van eene rede.

Ik dank dit gebruik eene ongezochte gelegenheid

om mijn standpunt ten opzichte van de mij toever-

trouwde vakken: de bedrijfsleer en het boekhouden

uit een te zetten en in het bizonder de praktische

waarde van de bedrijfsleer als leervak te doen uitkomen.

Er bestaat daartoe eene meervoudige aanleiding.

In de eerste plaats ontkennen nog velen, dat het

mogelijk is anders dan in zaken te leeren hoe een

bedrijf geleid moet worden.

Zien doen, afzien, zelf doen, dat was immers eeuwen

lang de leergang.
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Een waar handwerkers-standpunt, zich kenmerkend

door geringschatting van theoretische kennis, door

een hangen aan routine, door een blind volgen van

het eenmaal ingeslagen pad, totdat de roede der erva-

ring striemend doet voelen, dat het niet meer leidt

tot het doel: wmst behalen.

Het mag zijn, dat dit standpunt eens het juiste was,

vast staat, dat het verouderd is.

Sedert de tweede helft van de 19^ eeuw hebben

de bedrijven naar aard en omvang, naar soort en

wezen zóó ingrijpende veranderingen ondergaan, dat

de leiding andere eischen stelt.

De verhoudingen zijn ingewikkelder, de concurrentie

is scherper geworden — wie slagen wil moet zijn

mededingers één dag voor zijn.

Met handvaardigheid, met routine, met de als een

kostbaar goed van vader op zoon overgedragen zaken-

wijsheid komt men er niet meer, althans niet in het

groot-bedrijf.

Wetenschappelijke vorming is noodig, zij het dan

ook, dat de opleiding moet aansluiten aan en voor-

bereiden tot het practische leven.

Zelfs een Carnegie, die er met voldoening op wijst,

dat nog de meerderheid der hoofden van groote finan-

tieele en industrieele ondernemingen uit de praktijk

zijn voortgekomen, zelfs deze selfmade'ma7i moet

erkennen

:

„The trained mechanic of the past, who has, as we

„have seen, hitherto carried off most of the honours

'%

„in our industrial works, is now to meet a rival in

„the scientifically educated youth, who will push him

„hard — very hard indeed.

„Three of the largest steel manufacturing concerns

„in the worid are already under the management of

„three young educated men. — Walker, Schwab,

„Potter are types of the new product — not one

„of them yet thirty. Most of thechiefsofdepartments

„under them are of the same classe." (l)

En zijn helderen blik doet hem onmiddellijk de

voordeden kennen, die eene wetenschappelijke oplei-

ding verschaft: men is minder bevooroordeeld, kritischer,

toegankelijker voor nieuwe denkbeelden.

„DieTheorie, zegt Haushofer(2), die wissenschaftliche

„Ausbildung hat den Zweck die richtige Methode und

„den grossen Ueberblick zu verschaffen, die vor den

„erobsten Fehlern bewahren."

Een waar woord. Hoe anders zou de meening over

de uitsluitend practische voorbereiding luiden, indien

men wat minder de oogen gericht had op de enkelen,

aan wie het gelukt is alle moeielijkheden zegevierend

te boven te komen en in de plaats dkarvan eens had

nagegaan, hoeveel bekwame, vlijtige, begaafde, onder-

nemenslustige mannen, na korter of langer strijd

financieel en moreel zijn te gronde gegaan, nadat

ze zich zelfstandig maakten, waagden aan een taak,

waarvoor ze niet berekend waren.

(») A. Carnegie. The empire of business (pag. iii).

(2) M. Haushofer. Der Industriebetrieb (pag. 25).
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Is dan zakenkennis geheel op schoolsche wijze te

verkrijgen. Ik zou het ongaarne beweren. Het scherpe

Z7vaard is ee7t goed schermmeester ; maar wie de scherpte

des zwaards gevoeld heeft, zal wel niemand raden

ongeoefend, geheel onvoorbereid bij dien meester in

de leer te gaan. Hij brenge den finishin^-toiich aan.

Het zelf doen geve de zekerheid, de makkelijke

handhaving: kennen moet men het hoe, weten het

waarom.

Dit geldt voor ieder der technische vakken en het

geldt niet minder voor de bedrijfsleer.

Een tweede objectie, welke tegen het leervak wordt

geopperd, is dat er geen eigenlijke, geen algemeene

bedrijfsleer zou bestaan. Ieder bedrijf stelt andere

eischen, iedere onderneming werkt onder speciale

voorwaarden: hoe kan daar van eenheid sprake zijn.

Men beroept zich dan gaarne op Haushofers (i) uit-

spraak: „Es gibt keine industrielle Wissenschaft. Aber
„es gibt eine Reihe von Regeln des industriellen

„Betriebs, sie lassen sich wissenschaftlich begründen".

Alsof het ons niet om deze regels te doen ware.

Het kan niet ontkend worden, dat er eene verwarrende

veelheid is, die het moeilijk maakt het algemeen

geldige van het bizondere, van het toevallige te

scheiden; maar wie oog heeft voor de eenheid: het

bedrijf en voor zijn doel, dien kan het algemeene niet

verborgen blijven.

(O o. c. pag. 25.

^>

In ieder bedrijf wenscht men te komen tot het

grootst mogelijke nuttig-effect van de samenwerking

van kapitaal en arbeid.

Hoe onderscheiden de bedrijven ook zijn, in hoeveel

opzichten ze ook van elkander afwijken, ze hebben

genoeg kenmerken, genoeg behoeften gemeen om tot

algemeen geldige regels te komen

Zoo gelden, om mij tot een tweetal voorbeelden te

bepalen, voor alle bedrijven deze regels:

lO. De grootte van het bedrijfskapitaal mag niet

grooter zijji dan de som der bedragen noodig voor den

fu7idus instructns, den normalen voorraad en het bedrag

der uitstaande vorderingen en nooit kleiner dan de zoo

verkregen som verminderd met hoogstens 65 pCt. der

niet vervallen vlottende scJailden. /

De meeste faillissementen en aanvragen om surséance

van betaling zijn te wijten aan het verwaarloozen van

het laatste deel van dezen reofel.

2^. Waar de ondernemer niet tevens bedrijfsleider

is, moet naast dien leider een ander persoon of collegie

van personen staan, belast met, bekwaam tot en ver-

antwoordelijk voor de uitoefe7ii7tg van het toezicht op

het beheer.

Veel wordt tegen dezen regel gezondigd, zelfs door

instellingen als banken en verzekering-maatschappijen,

die een beroep doen op het vertrouwen van het publiek

en waarvan men dus mocht verwachten, dat zij geen

maatregel zouden verzuimen, die zou kunnen strekken

tot verhooging van hun prestige.

^/Z^t^

^ie^4 t^
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Op den duur blijft dit verzuim zelden ongestraft.

De bedrijfsleer is de geordende kermis der regelen^

waarnaar de bedrijven in het algemeen en de verschil-

lende bedrijfsgroepen ifi het bizofider moeten bestuurd

worden, ter verkrijgifig en handhaving eener maximale

bedrijfswerkdadigheid.

Ze moet zich daartoe bezighouden met het onder-

zoek naar het wezen en het doel, naar de vormen

en den omvang der bedrijven, naar de middelen, die

hen ten dienste staan en naar de methode, naar welke

deze middelen in beweging worden gebracht, d. w. z.

naar de werkmethode, de technische inrichting, naar

de geheele organisatie.

Dat dit onderzoek nog niet ver gevorderd is. dat

de regelen nog gering in aantal zijn en dat die wei-

nige regelen nog meer gevoeld en aangeduid zijn,

dan dat zij brilleeren door scherpe omschrijving,

kan nauwelijks verwondering baren bij een zóó jong

leervak.

Van waarnemen tot vermoeden, tot het opstellen

van enkele empirische regels en van vermoeden tot

juist onderscheiden, tot doorgronden, tot weten is een

lange kronkelweg en dat in het bizonder bij de sociale

wetenschappen, welken het waardevolle middel der

directe proefneming nagenoeg nimmer ten dienste staat.

Aan de empirische regels zijn we nauwelijks ont-

groeid; maar toch ontgroeid,

Henri Lefèvre deed in zijn „Ie Commerce" eene

poging om de leer van in- en verkoop tot een logisch

II

samenhangend geheel te maken, waarbij hij een uiter-

mate gelukkig gebruik maakte van de graphische

methode, die Leon Pochet had toegepast ter verklaring

van het beursspel.

De leer der schuldverevening is reeds lang aan de

bizondere bcdrijfsleer onttrokken en deel geworden

der staathuishoudkunde.

Geen beter voorbeeld van geleidelijke ontwikkeling-

tot wetenschap staat mij echter ten dienste dan de leer

van het boekhouden.

SüTER (1) zegt naar aanleiding van een der oudste

geometrische geschriften, de papyrus van Mr. Rhind:

„Derselbe enthalt eine Reihe von Aufgaben über

„Ausmessung von Grundstücken, von Körpern wie

„Pyramiden etc, über die Zerlegung und Theilung der

„Figuren und über verschiedene andere Zweige der

„praktischen Geometrie; von Lehrsatzen und Beweisen,

„überhaupt von einer von bestimmten Grundsatzen

„ausgehenden,theoretischen Behandlung istkeineSpur".

Dit alles geldt ook voor de oudste boekhoudkundige

werken.

Men gaf aan hoe de meest voorkomende daden

van koophandel geboekt moesten worden, dat was alles.

De eerste pogingen tot systematiseering van de

leerstof waren even onbeholpen, als de voorstellen

tot verbetering van den vorm der boekhouding.

\

{}) Dr. H. SüTER „Geschichte der mathematischen Wissenschaften"

(pag. 13)-

t
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Verder dan het: debet wie ontvangt

credit wie uitgeeft

kwam men niet. Simon Stevin's opmerking, dat de

ware oorzaak van het debiteeren en crediteeren te

zoeken was in het begin en einde des eigendoms,

dat de kapitaalrekening een gansch bizondere plaats

in de boekhouding inneemt, bleef zonder rechtstreek-

schen invloed.

Lange verbijsterende regels en gewrongen verkla-

ringen maken den afkeer, die bij velen bestond en

nog bestaat, tegen de studie van het boekhouden maar

al te begrijpelijk.

Het leeren was een dor inprenten van wat men

noemde: toepassingen der regels; 't was een taai cijfer-

gepeuter, te ontmoedigender als men ten slotte zag,

dat uit al die cijfers niets te leeren viel.

De groepeering deugde niet.

Honderden jaren is er boek gehouden, oneindige

getalreeksen, die onschatbaar statistisch materiaal

hadden kunnen leveren, hebben zich in die boeken

verzameld en wat heeft men er uit geleerd?

Eeuwen van zeilvaart, en geen reeder kon U aan de

hand van zijne boeken doen zien, hoe lang de gemid-

delde levensduur zijner schepen geweest is, hoeveel het

onderhoud jaarlijks en per ton inhoud heeft bedragen.

Wie kon tot voor weinige jaren betrouwbare gegevens

verschaffen omtrent de grootte van den omzet, de ver-

houding tusschen kostende- en verkoopsprijzen van

verschillende artikelen over rijen van jaren.
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Erger nog : wie kende den kostenden prijs van zijne

producten ?

Denk niet, dat ik overdrijf; hoor slechts wat anderen

daaromtrent gezegd hebben

:

„Die meisten Fabriken haben kaum eine genaue

„Kalkulation ihrer einzelnen Erzeugnisse". (E. Roesky).

„An einer falschen Regiekalkulation sind schon viele

„Fabrikanten zugrunde gegangen'\ (G. Lustig).

„Eine Klippe, an der Tausende von Geschaftsleuten

„scheitern, ist die ungenaue Kostenberechnung ihrer

„Waren". (Higinbotham).

Omtrent waardebepaling en afschrijving heerschten

de vreemdste begrippen.

Er werd zelfs niet naar getracht om de afschrijving

eenigermate in overeenstemming te brengen met de

waardevermindering, die de fundus instructus in den

loop der tijd onderging.

Was er veel verdiend, dan werd er veel afgeschreven,

anders niets.

Er zijn jaren over heen gegaan eer men inzag, dat

de taxatie ten behoeve der jaarrekening is: het vast-

stellen van de waarde, die de goederen hebben voor

het bedrijf en dat deze eene geheel andere is, althans

kan zijn, dan de ruilwaarde, de marktprijs.

En thans?

Sedert men ingezien heeft, dat de boekhouding een

integreerend deel der bedrijfsleer is, heeft zij zich

meer en meer ontwikkeld tot de statistiek van het

bedrijfs-vermogen.
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Zij steunt op weinige, eenvoudige regelen; de ver-

klaringen zijn zakelijk; de leergang is logisch en

voldoet aan de strengste eischen der opvoedkunde.

Zij toont eene rijkdom van vormen, een verbluffend

aanpassingsvermogen aan de eigendommelijke behoeften

van de meest uiteenloopende bedrijven en niemand

zal LÉAUTEY van overdrijving beschuldigen, als hij

haar noemt: het kompas van den voorzichtigen, van

den wijzen koopman.

Beperkt tot de bedrij fsleer der industriëele onder-

nemingen, op welke bedrijven ik verder meer in het

bizonder Uwe aandacht wensch te vestigen, zou het

studieveld omvatten:

I. de geschiedkundige ontwikkeling en de economische

beteekenis der industriëele ondernemingen in het

algemeen en der fabrieken meer in het bizonder;

II. de fabrieks- en arbeidswetgeving;

III. de bedrijfsleer in engeren zin.

Omdat het eerste gedeelte valt onder het bereik der

algemeene staathuishoudkunde en de fabrieks- en arbeids-

wetgeving onder de rechtswetenschappen blijft voor de

bedrijfsleer in engeren zin over:

a, de leer der bedrijfsvormen en soorten;

b. de bedrijfsorganisatie.

Het is tot deze laatste, waartoe ik mij het meest

voel aangetrokken, dat ik meer in het bizonder reken

15

tot mijn leervak te behooren, natuurlijk met uitzonde-

ring van de technische leiding van het bedrijf. Het

is dan bepaald tot:

a, de financeering der bedrijven;

b, de algemeene inrichting;

c. den commercieelen dienst;

d. de boekhouding.

Waardoor kenmerkt zich nu de ideale bedrijfsleider?

In de eerste plaats door een rij psychologische en

moreele eigenschappen.

Hij moet zijn een hoogstaand man, een menschen-

kenner, streng maar rechtvaardig en welwillend, een

man met stalen zenuwen, van groote werk- en wils-

kracht, met speurzin en ondernemenslust, spaarzaam

en voorzichtig. Eigenschappen dus, die niet van buiten

aangebracht kunnen worden. Ze moeten in hem

sluimeren om gewekt en door zelf-training ontwikkeld

te kunnen worden.

Ze zijn dat waard, want ieder ervan kan oneindig

bijdragen tot het succes. In het bezit ervan ligt de

verklaring van het slagen van zoo velen, wien iedere

wetenschappelijke vorming ontbrak.

De meest in het oogvallende, de meest kenmerkende

dier kwaliteiten zijn echter: speurzin, ondernemings-

lust en spaarzaamheid.

Wil hij billijk inkoopen, dan moet hij trachten te

weten te komen, wie dringt tot verkoop ; wil hij goed

verkoopen, dan moet hij weten waar levendige vraag

naar zijne artikelen is.

4\^
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Waar geen behoefte bestaat, zal hij ze opwekken;

onvermoeid spiedt hij er naar, waar een voordeel te

behalen is. Geen gunstige gelegenheid, geen hem

voordeelige conjuctuur mag onbenut voorbijgaan.

Dat voortdurend op den uitkijk staan verhoogt en

ontwikkelt den speurzin in den koopman.

In geslachten en rassen werd deze eigenschap erfelijk.

Zij uit zich in de begeerte om zaken te doen, in eene

voorliefde voor het zware beroep.

Reeds Paciuolo noemde het zoo. „Moeilijker," zoo

zegt hij 1) „is het een goed koopman, dan meester

„in de rechten te worden.

„Wie kan de gevallen tellen, waarbij de koopman

„betrokken is, zóó te water als te land, zóó ten tijde van

„vrede en voorspoed, als bij oorlog en hongersnood,

„zoo in gezonde dagen als wanneer de pest heerscht.

„Tn deze tijden en onder alle omstandigheden moet

„hij zijn besluiten weten te nemen."

Gelukkig is het talent om voordeelig te koopen en

te verkoopen niet zoo zeldzaam
; geboren kooplieden

vindt men in alle kringen.

Wie het niet bezit, wie na iedere transactie of zelfs

na de meesten tot de overtuiging komt, dat hij het

kortste eindje in handen hield, late alle hoop varen.

Hem zou alleen 't geluk kunnen dienen en dat

kan ook tot hem komen, zonder dat hij zich waagt

aan den handel.

^) Pacitqlo'.s Verhandeling over de Koopmansboekhoiidiug (pag. lo).

y

I.

^7

Ondernemingsgeest, de geneigdheid om zich een

offer te getroosten op het bloote uitzicht van profijt,

ze moet aanwezig zijn.

De ondernemer, die niet onderneemt, geen risico

aandurft, is onbestaanbaar; de leider van een bedrijf,

die de verantwoordelijkheid van het wagen niet wil

dragen en daarom laat, wat hij nuttig en noodig acht,

is onmogelijk. Hij had ambtenaar moeten worden.

Om te willen wagen, behoeft men nog geen speculant

te zijn. De ware koopman is zelden een speler.

.yResolves to be business men, but speculators never\

leeraart Carnegie (}).

Haushofer (2), spreekt echter van eene noodzakelijke

handelsspeculatie in de industrie.

Bij eene vroegere gelegenheid heb ik uiteengezet,

dat de industrieel nolens volens speculeeren moet.

Hij moet steeds, ter verzekering van eene regelmatige

productie, voorraad houden.

Hij zal grondstoffen moeten koopen, als de markt

hem gunstig schijnt, zonder dat de verkoop zijner

producten tot overeenkomstigen prijs verzekerd is.

Een andermaal zal hij zijn fabrikaten aanbieden en

verkoopen, hoewel hij niet in grondstoffen gedekt is.

Een Carnegie ziet daarin geen speculeeren, maar

zaken doen.

Waar houdt nu het noodzakelijk wagen op. Het

is niet moeilijk deze grens scherp te trekken.

(1) o. c. pag. 8.

(2) o. c. „ 140.

v4
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,,Alle transacties, die buiten den normale7i werkkring
,,vallen of de behoeften van het bedrijf te boven gaan,
,ydragen een speculatief karakter'.

Als een molenaar 500 ton tame op levering koopt
dan is dat voor hem geen speculatie; terwijl zijn koop
op directe levering van 200 zakken Sa^itos dit wel is.

Spaarzaamheid, ze is het gevolg van den wensch
tot concentreering van alle krachten, ze is de hoogste
uiting van de zucht naar vrijheid, ze spreekt van
ontembare lust naar volkomen economische onaf-

hankelijkheid.

„Die kleinen Ritze zustopfen zu können ist eine der
„wesentlichsten \ orbedingimgen des Kaufmannes. Er
„mag tuchtig und scharfsinnig sein und wird doch keinen
„Erfolg haben, wenn er nicht fahig ist kleine Fehler
„zu sehen und auszubessern". (Higinbotham).

Niet beknibbelend op het noodige, haat de koopman
alle overbodige uitgaven.

Het bezit dezer eigenschappen — hoe groot hunne
waarde ook moge zijn — is niet voldoende. De bedrijfs-

leider moet in zijn vak doorkneed zijn; hij moet, als

hoofd eener technische onderneming, ingenieur, boek-
houder en koopman tevens zijn. Bovenal echter moet
hij leider zijn.

In de organisatie, in de verdeeling en specialisee-

ring van den arbeid toone hij zijne talenten.

Hij wake er voor zijne krachten te versnipperen.

19

hij late werken en zorge voor samenwerking tusschen

alle arbeidskrachten.

„Ein harmonisches Zuzammenarbeiten der einzelnen

„ Abteilungen ist für den finanziellen Erfolg eine „con-

„ditio sine qua non'^ nichts ist störender als Diffe-

„renzen zwischen den Bureauvorstanden und Streitig-

„keiten unter den Beamten.'^ (A. Johanning).

Niets schaadt het bedrijf meer dan het ontbreken

van eenheid.

Hij wekke bij ieder den lust op te geven, wat in

hem is; hij geve liefde tot den arbeid.

„Een andere belangrijke factor", schrijft W. O. Hor-

SNAiLL in „l'Industrie moderne", „voor het succes van

„eene fabriek is het aanmoedigen der arbeiders, die

„wijzen op verbeteringen, welke in het gereedschap,

„waarmede ze daaglijks omgaan, kunnen gebracht

„worden, door het geven van premiën".

Hij hebbe een open oog voor de nooden zijner

arbeiders. Waar eenigszins mogelijk interesseere hij

allen bij de resultaten van het bedrijf Hij make van

knechts en beambten medewerkers.

In die richting is — wat ook tegen gainsharing

aangevoerd moge worden — de oplossing van het

loonvraagstuk te zoeken.

Het ware uilen naar Athene, of zoo gij wilt „olie naar

Delft" dragen, om hier in de stad, w^aar van Marken's

stichting een schitterend voorbeeld gaf en geeft, de

voordeelen der winstdeeling nader uiteen te zetten.

Een w^oord meen ik niet onopgemerkt voorbij te

mogen laten gaan.
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In zijn inaugurale rede, zeide Prof. Dr. van Emden
nl.: „het is niet onmogelijk, dat verplicht medebeheer
door de arbeiders, zelfs verplichte winstdeeling, nog
eenmaal volgen zullen".

Die mogelijkheid wil ik niet bestrijden, maaronge-
wenscht voor ondernemers en arbeiders beiden ware
deze medezeggingsschap.

De gezichtskring van den arbeider is te eng om de
eischen en behoeften van het groot bedrijf te kunnen
beoordeelen.

Een goede organisatie is niet denkbaar zonder goede
looncontróle, zonder zorgvuldige verantwoording der

grondstoft'en, zonder nauwgezette onkosten verdee-

ling — in een woord zonder goede boekhouding;
d.w.z.: eene boekhouding, die eenerzijds alle overbodige
schrijverij voorkomt en anderzijds toch alle elementen
van den kostenden prijs doet kennen en ons in staat

stelt de voortbrenging in al hare instanties te volgen.

Van de vele stelsels, die voor fabrieken werden aan-
bevolen, is dat van Hawkins, waarin men het systeem
der self-balancing ledgers terugvindt, het interessants.

De indeeling in groepen vereenvoudigt de controle.

De cost-ledgers, de onkosten-grootboeken maken
eene zéér nauwkeurige verdeeling der onkosten moge-
lijk — ongeveer in den zin van de door vele Duitsche

ingenieurs gefavoriseerde Werkstattenbuchführung —
zij munten daarboven nog uit door het nauw en
innig verband, waarin ze staan tot de hoofdboek-
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houding, waardoor onjuistheden worden voorkomen

en eene doeltreffende controle wordt verzekerd.

De leider der onderneming krijgt regelmatig mar-

kante cijfers onder de oogen, die, in logisch verband

gebracht, hem een vertrouwbaar beeld geven van den

gang van zaken.

Waar hij zulks noodig acht, kan hij ieder dier cijfers

in de onkosten-grootboeken nagaan tot in onder-

deelen.

De boekhouding leert de totale onkosten kennen en

die van iedere afdeeling afzonderlijk, ze geeft de zuivere

productie-kosten aan en de kosten verbonden aan de

centrale leiding en aan den verkoop.

Ze stelt den leider in staat de fouten, zooals ze

telkens en telkens weder in ieder bedrijf ontstaan,

tijdig te ontdekken, en aan onnutte opdrijving der

algemeene onkosten paal en perk te stellen.

Alleen indien hij den kostenden prijs van zijn

fabrikaten nauwkeurig kent, kan hij beoordeelen öf

en in hoeverre hij gelijken tred met zijne concurrenten

kan houden.

Bieden die goedkooper aan, dan hem mogelijk is

te leveren, dan moet hij nagaan of ze wellicht blijvend

of tijdelijk onder gunstiger voorwaarden werken dan

hij. Schijnt dit niet het geval te zijn, dan moet opnieuw

overwogen worden of en op welke wijze de productie-

kosten nog verminderd zouden kunnen worden.

Meent hij daarna, dat voor die onderprijzige aan-

biedingen geen redelijke grond is — dan zie hij er
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de voorboden in van overproductie en hij treffe in

overeenstemming daarmede zijne maatregelen.
Het is niet de geringste, niet de minste plicht van

den groot ondernemer regelend op de productie in
te werken en schokken te voorkomen, waaronder de
arbeider meer lijdt, dan ieder ander.

Gewoonlijk is het reeds voldoende, als men in een
gesprek den onderbieder voorrekent, dat hij met ver-
lies moet werken. Het verkeerdste, wat men doen kan
is eenvoudig de prijs van zijn concurrent te accep-
teeren.

Toch wordt het veel gedaan.

RoESKY (1) zegt:

„Der Fabrikant verkauft haufig seine Waare für

„den Preis seines Concurrenten und billiger und sagt
„sich, wenn der so billig sein kann, kannst du es
„auch sein, wobei es aber nicht selten vorkommt,
„das der Andere genau ebenso gedacht hat."

Waar geen andere middelen baten, bevordere hij

de vorming van een of andere ondernemer-organisatie
(Kartel, trust), die misbruikt een gevaar opleveren;
maar die, waar ze niet kunstmatig gekweekt worden
door buitensporig hooge inkomende rechten, een zegen-
rijken invloed kunnen uitoefenen.

Zóó opgevat schuilt er in de berekening van den
kostenden prijs in de boekhouding eene economische
factor van buitengewone beteekenis, die het begrijpelijk

0) E. RoKSKY. „Die Verwaltung und Leitung von Fabriken.'
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maakt, dat Proud'hon zeide: „la comptabilité est toute

l'économie politique".

Met het verschaffen en controleeren van de elementen

van den kostenden prijs heeft de boekhouding echter

nog lang hare taak niet vervuld.

Ze moet den leider doorloopend informeeren omtrent

den stand der beschikbare middelen en over de ver-

vallen en spoedig vervallende verplichtingen tot

betaling, zij moet hem op de hoogte houden van de

oTOOtte en de samenstelling van den voorraad; hem

in staat stellen op het bedrijf in zijn geheelen omvang

toezicht uit te oefenen.

Nu behoeft de leider zeker die gegevens niet zelf

te verzamelen; maar hoe goed ook zijne verhouding

zij tot, hoe groot zijn vertrouwen in het administratief

personeel — hij moet zelf in de boeken van zijn

bedrijf den weg weten.

Men mag niet vergeten, dat boekhouders in verreweg

de meeste gevallen te weinig technische kennis bezitten

om de voordeelen verbonden aan, of de betrekkelijke

waardeloosheid van een of andere cijfersplitsing te

kunnen beoordeelen ; hij moet hen kunnen raden

en leiden, wat onmogelijk is, indien hij niet èn de

algemeene beginselen der boekhoudingsleer èn de

boekhouding van zijn zaak kent.

I

Technische kennis bezit de ingenieur, die een

wetenschappelijke opleiding genoot en daarna eenigen

tijd praktisch werkzaam was, zeker in voldoende mate.
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Voor het technische deel van het bedrijf, voor de
fabricage heeft de ingenieur bovendien in de meeste
gevallen een begrijpelijke voorliefde, welke hem er
onwillekeurig toebrengt aan de technische volmaking
van zijn bedrijf de meeste, de grootste zoo niet de
uitsluitende aandacht te wijden.

Hierin schuilt een eminent gevaar, waarop ik meen
uitdrukkelijk te moeten wijzen.

Zeker is het noodig, dat er steeds naar gestreefd
worde de inrichtingen te volmaken, de productie
kwalitatief en kwantitatief te verhoogen, en defabricage-
kosten te verlagen — zoo de leider zich echter daartoe
bepaalt, dan schiet hij in de uitoefening van zijn taak
te kort.

Bij tientallen zijn de bedrijven aan te wijzen, die

hoewel ze technisch voortreffelijk ingericht en geleid
werden, toch niet in staat waren de concurrentie vol
te houden met ondernemingen, die technisch lager
stonden, maar waarvan de commerciëele leiding beter
was.

De bedrijfsleider moet steeds ook koopman, en in veel
gevallen zelfs bovenal koopman zijn en dit te meer,
naar luate hij aan het hoofd van eene grootere onder-
neming staat.

De moeilijkheden verbonden aan eene regelmatige
verzorging met grondstoffen tot billijken prijs stijgen

met den omzet.

Veelal is men der meening, dat de groot-industrieel

goedkooper kan inslaan, dan zijn kleinere concurrent

25

Dit is echter slechts tot op eene zekere hoogte toe

waar. In het algemeen is men wel bereid groote posten

eene fractie billijker af te geven. Tegenover dit voor-

deel staat echter, dat hij steeds zorgen moet voor een

voorraad, die hem in staat stelt eenigen tijd van de

markt te blijven.

Komt een kleine kooper aan de markt, dan is de

invloed daarvan nauwelijks merkbaar— een symptoom
van willigheid is het meer niet — en ze staat niet in

verhouding tot dien, veroorzaakt door het optreden of

wegblijven van den toon-aangevenden groot-industriëel.

De inkoopspolitiek is voor ieder bedrijf en speciaal

voor de groot-industrie, die slechts rekenen kan met
de winsten uit het regelmatige bedrijf, van het grootste

belang.

De zegen ligt in den inkoop.

Het is niet voldoende als hij de marktbeweging
volgt van de grondstoffen, die hij noodig heeft.

Uitmuntend heeft Herbert Spencer de wonderlijke

complicatie uiteengezet der oorzaken, die gezamenlijk

een prijsverschil van één cent op den prijs van een

pond katoen tengevolge hebben.

Het voorbeeld acht ik te algemeen bekend om het

te herhalen.

Onophoudelijk moet de aandacht gevestigd zijn op
de constellatie van de geldmarkt, op de prijsbeweging

van, de vraag naar en het aanbod van de stapelartikelen.

De verkoop vordert niet minder van zijne aandacht.

'i. '
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Niets verkoopt zichzelf; alles kan men verkoopen.

Daartoe is echter eene organisatie noodig, even nauw-
gezet overwogen, even bestudeerd als het bouwplan
der fabriek.

Evenals eene goede technische organisatie slechts

mogelijk is, indien men beschikt over de daartoe

noodige vakkennis; zoo onderstelt ook eene goede
regeling van den verkoop een kennen van de markt,

van de afnemers, hunne eigenschappen en eigenaardig-

heden.

Leuzen als
: „me/ a7iders dan d contant, tiitslnitend

het beste, een bescheiden rekla?ne, zonder tnsschen-

personen' zijn slechts slagboomen voor het succes.

Het zijn éénmans-ervaringen, opgedaan in één bedrijf,

het zijn regels misschien passend voor een bizondere

onderneming maar zonder algemeene beteekenis.

Om te verkoopen, om gunstig te verkoopen moet
men in staat zijn en er voor zorgen zijn afnemers

steeds dat aan te bieden, wat hnn past en wat hun

op dat oogenblik past.

Men moet hunne behoeften nasporen, hunne wenschen
voorkomen. Men moet weten wat de concurrentie

aanbiedt, tot welken prijs en op welke voorwaarden.

Maar bovenal men moet er voor zorcren, dat het

publiek het product kent.

Hoe kan een fabrikant verwachten, dat men zijn

fabrikaat vraagt; dat niemand kent, als nagenoeg
niemand weet, wat hij kan leveren.

Uitstallen, deelnemen aan tentoonstellingen, doen

t
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reizen, een kostbare prijscourant, een deftige circulaire

en een schreeuwende reclameplaat : het zijn er uitingen

van, dat men de noodzakelijkheid inzag om in breede

kringen bekend te worden, klanten te winnen.

Welke vorm van aanbieding in eenig bijzonder

geval de meest gewenschte is — d. w. z. : van welke

reclame men bij de betrekkelijk geringste kosten het

grootste resultaat kan verwachten— is afhankelijk van

het karakter der onderneming en de categorien van

personen, waaronder ze afnemers kan vinden.

Toch heeft ook hier de ervaring tot vaste regels

geleid.

Alleen ononderbroken reclame heeft nut.

Blijvend baten doet alleen die reclame, die ten

doel heeft den afzet van een prijswaardig, in zijn

soort goed bewerkt artikel te bevorderen.

De kosten aan de reclame verbonden zijn even

noodig als die voor krachtopwekking. Is niet de

afzet het belevende element van het bedrijf?

Onbegrijpelijk is het dan ook, dat nog steeds

stemmen opgaan tegen de reclame, dat men spreekt

van „Reclamenunwesen\

Overdrijving komt zelden voor— daarvoor is reclame

te kostbaar.

Het misbruik is zoo erg niet, het bepaalt zich bijna

uitsluitend tot de kwakzalverij.

De waardige opvolgers van Hollaway en Beecham,

die uitgaan van de stelling, dat niettegenstaande

hunne pillen en zalfjes de dommen niet uitsterven.
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leveren ten slotte het beste bewijs voor de werkzaam-

heid der reclame.

Gevaarlijk is de leer, dat oude ondernemingen, die

een vaste clientèle hebben, het zonder reclame kunnen

stellen.

Stilstand is achteruitgang.

De Hollandsche industrieel, die over het geheel

genomen veel te weinig zijn produkt bekend maakt,

moge dit bedenken.

Maar ook, dat deugdelijk, smaakvol werk, in nette

verpakking aangeboden, nog altijd zich zelf prijst.

Het onderwijs in de bedrijfsleer moet zeker en in

de eerste plaats ten doel hebben, den toekomstigen

leider nog meer voor te bereiden voor den taak, die

hem wacht; het moet praktisch zijn.

Maar juist daarom mag het onderwijs zich niet

beperken tot het aanbrengen van wat kennis; neen

het moet leiden en opwekken tot zelfstandig onderzoek

in de vakken, welke den hoogstaanden bedrijfsleider

den ruimen blik, het scherpe onderscheidingsvermogen

moeten geven, dat hij zoo herhaaldelijk zal behoeven

voor het ontwarren van de ingewikkelde vraagstukken,

die hem het leven zal voorleggen.

Mijne Heeren Curatoren,

Op Uwe vereerende voordracht werd ik belast met

de taak, die ik heden aanvaard.

29

Ik ben mij de verantwoordelijkheid, die ik daarmede

op me geladen heb, bewust en gelukkig zal ik me

rekenen, zoo de wijze, waarop ik mijn ambt zal ver-

vullen, U bij voortduring het bewijs levert, dat Uw

vertrouwen niet misplaatst was.

Mijne Heeren Professoren, thans mijne ambtge-

nooten,

Het is een groot voorrecht, deel uit te maken van

Uwen aanzienlijken kring. Ik verheug me in de

gedachte met zooveel kennis, met zooveel talent in

aanraking te komen. Maar daarom juist zou schroom,

alle andere gevoelens in me overheerschen, ware

het niet, dat ik me ervan overtuigd houd, dat Uwe

liefde tot deze Hoogeschool U zal bewegen om

mij Uwen wijzen raad te schenken; dat ik niet te

vergeefs een beroep zal doen op Uwe bezielende

belangstelling, op Uwe ondervinding, op Uwen vriend-

schappelijken steun.

Mijnb Heeren Industrieelen — aan-, maar ook

afwezigen.

Gij vreest katheder-wijsheid, gij verlangt, dat het

onderwijs praktisch zij, dat het voeling houdt met de

eischen van den tijd.

Maar hoe zal het dat kunnen, zoo ge uwe ervaring

voor ieder maakt tot een boek met zeven zegels?

Gij zegt: men heeft ons niet gevraagd.

Het zij zoo! Maar als we U morgen vragen,
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2ullen wij U dan bereid vinden ons te doen putten

uit dien rijken, stroomenden bron? Zult gij den

diskreten onderzoeker, die slechts de wetenschap wil

dienen, Uwe deuren openen?

Zult ge naar klassiek voorbeeld genoeg vertrouwen

stellen in Uwe energie. Uwe bekwaamheden. Uwe
kracht, om Uwe wijze van handelen te openbaren.

Ik hoop het van harte; want terecht zegt Riedler: (i)

Erzieher and Lehrer haben die g-rösste Verantwortuno-,

nicht die Schuier, und zu den Enzichern gehort die

Industrie.

Mijne Heeren Accountants,

De Heer Sparrius schreef in het September-nummer

van ons vakblad „Accountancy'':

„de Accountant loopt niet, zooals menige bedrijfs-

„leider, gevaar door de boomen het bosch over het

„hoofd te zien en evenmin door al te doctrinaire op-

„vattingen den vooruitgang tegen te houden, zooals

„menige economist, of aan deze wetenschap — de

„bedrijfsleer — de frischheid der praktijk te ontnemen,

„om muffe studeerkamerlucht daarvoor in de plaats

„te stellen".

Uwe aanwezigheid verheugt me dan ook ten zeerste.

Ze doet me verwachten, dat ik rekenen mag op Uwe
medewerking, dat ge mij steunen wilt met Uwe veel-

zijdige ervaring.
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Waarde Heer Kreukniet,

Deze dag zou voor mij aan beteekenis hebben inge-

boet, indien gij hier niet aanwezig ware.

Zoo het vak, dat Stevin reeds „weerdich achtte

onder de vrije consten plaets te houden'', dat Goethe

prees als een der heerlijkste vindingen van den men-

schelijken geest en dat Courcelle-Seneuil roemde,

als eene bewonderenswaardige uitvinding, die in ieder

opzicht de vergelijking kan doorstaan met de schoonste

op technisch gebied — zoo het boekhouden thans

ook hier te lande de plaats gaat innemen, die het

toekomt, dan is zulks ongetwijfeld voor een belangrijk

deel aan Uwen arbeid te danken.

Dit te erkennen, hier en van deze plaats, was me

eene behoefte.

En last not least

(1) A. Riedler. „Zur Frage der Ingenieur Erziehung. (pag. 35)."

Mijne Dames en Heeren Studenten, in het bizonder

gij, die ik mijne leerlingen zal mogen noemen,

Een nieuw leervak is gevoegd bij de velen. Maar

een noodig om de plaats op den maatschappelijken

ladder, die gij voor U opeischt, te kunnen bereiken.

't Zij daarom nogmaals gezegd:

De bedrijfsleiders, die stafofficieren in den eeuwigen

strijd om welvaart, ze waren en zullen steeds koopman

moeten zijn.

Als fabrikant zult ge mislukken, zoo ge slechts de

fabricage verstaat en de handelskennis mist, welke noodig,

iés:
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onontbeerlijk is tot gunstigen in- en verkoop, die comp-
tabele kennis niet de Uwe kunt noemen, noodig om
Uw bedrijf te overzien en te controleeren.

ledere exploratie, het ontwerpen van ieder groot
plan, onverschillig of het den aanleg van een haven,
den bouw van een spoorweg dan wel het openen van'
een bergwerk betreft, stelt eischen, veelal zelfs zéér
hooge eischen aan het commercieel inzicht en het
financieel doorzicht van de daarmede belaste ingenieurs.

In het algemeen staat die technische arbeid het
hoogst, die zoowel economisch als technisch bevrediging
schenkt.

Om de plaatsen, die gij gaat innemen, waardig te
vervullen, kunt ge noch juridische, noch sociale maar

allerminst commercieele en comptabele kennis ontberen.
Ik wensch niets liever, dan een der gidsen te zijn,

die U bij het vergaderen dier kennis leiden.

Van een krachtig willen Uwerzijds ben ik overtuigd.
Uw arbeid — het is mijne innigste overtuiging — zal
rijke vruchten dragen en grootelijks bijdragen tot den
bloei van Hollands nijverheid.

Ik heb gezegd.
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